
EJ1800ADW Chladnička kombinovaná s mrazákem

Vaše volba uchovávání, s OptiSpace

Naše velká chladnička s mrazničkou je skvělá pro rodinný život díky množství
úložných možností nahoře i mezi policemi. Kdykoliv však zjistíte, že vám
dochází místo, zásuvku na zeleninu a chladicí a mrazicí zásuvky lze snadno
odpojit a vyjmout dle vašich specifických potřeb.
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Specifikace

Čistá kapacita mrazáku : 41 (l)•
Čistá kapacita chladničky : 130 (l)•
Velmi tichá: jen 40 dB•
Automatické odmrazování•
Osvětlení chladničky: LED žárovka•
Poličky chladničky: 2 plná šířka ,
Skleněné s lištou

•

Poličky mrazáku: 1, Drátěné•
Šuplíky chladničky: 1 plná šířka ,
průhledný plast

•

Umístění dveřních zámků: Vpravo,
zaměnitelné doleva

•

Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm):
1209 x 496 x 606

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva : Bílá•
Počet kompresorů : 1•
Příkon (W) : 95•
Ovládání : Mechanické•
Odmrazování mrazničky : Ruční•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EJ1800ADW•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kategorie výrobku : Chladnička s mrazničkou•
Energetická třída : A+•
Spotřeba el.energie (W/h) : 0.564•
Odhadovaná roční spotřeba (KWh) : 205•
Čistá kapacita chladícího prostoru (l) : 130•
Čistá kapacita chladnější zóny (l) : 0•
Čistý objem mrazáku (l) : 41•
Technologie zchlazování : Statická•
Akumulační doba (h) : 17•
Zmrazovací kapacita (kg/24h) : 3•
Klimatická třída : SN-N-ST•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 1209•
Šířka (mm) : 496•
Hloubka (mm) : 606•
Výška balení (mm) : 1260•
Šířka balení (mm) : 545•
Hloubka balení (mm) : 665•
Čistá hmotnost (kg) : 39•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543250127•
Kód produktu (PNC) : 920 403 620•
Barva : Bílá•
Barva : White•

Popis výrobku

132/41 lit.,
120,9x49,6x60,4cm,
en.tř.A+, bílá


